


A Belt Nutrition é uma empresa dedicada a combater a obesidade, suas causas e consequências. 

Nossos produtos são produzidos com o melhor padrão de qualidade, desenvolvidos para atender as 

pessoas com sobrepeso e obesidade, em todas as fases da doença. 

Desenvolvemos soluções para pessoas de todas as idades com o compromisso de promover melhora 

da autoestima por meio do emagrecimento, mantendo o essencial.

Atletas, crianças, mulheres, homens, todos que buscam uma vida saudável podem consumir Belt.

No Brasil temos 40 milhões de obesos, 100 milhões de pessoas com sobrepeso e 1 em cada 3 

crianças apresentam problemas de aumento de peso corporal.

Nossos produtos otimizam o aproveitamento de cada nutriente no organismo na melhor 

apresentação diária. 

Prezamos pela alta qualidade, diferenciados pela tecnologia, ingredientes e sabor, com linha 

desenvolvida por médicos e nutricionistas.

A BELT É ESPECIALISTA EM SOLUÇÕES PARA A OBESIDADE.



BELT + 23 LARANJA

BELT + 23 MORANGO

BELT + 23 SOFT

BELT KIDS

CÁLCIO E VITAMINA D

FERRO E VITAMINA C

VITAMINA B12

WHEY PROTEIN

BELT HAIR, NAIL AND SKIN

COLÁGENO PLUS

BELTFULL BANANA

BELTFULL CACAU

DESCRIÇÃO E CÓDIGOS

TABELAS NUTRICIONAIS

BELT + 23 MORANGO, LARANJA E SOFT 

BELTFULL BANANA E CACAU - BELT KIDS

FERRO E VITAMINA C - COLÁGENO PLUS - WHEY PROTEIN
       CÁLCIO E VITAMINA D - VITAMINA B12 - HAIR
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SUMÁRIO



Sua composição atinge as recomendações dietéticas diárias. É completo e balanceado. Desenvolvido 
com compostos modernos, aprovados em rigoroso processo de qualidade.

Pastilhas mastigáveis em delicioso sabor laranja cremosa

Indicado para:
   Pessoas que fizeram a cirurgia da obesidade e síndrome metabólica
   Melhorar a imunidade
   Combater radicais livres
   Melhorar a concentração, memória e disposição
   Atender suas necessidades diárias

POLIVITAMÍNICO MAIS COMPLETO DO MERCADO

MINERAIS
QUELADOS

Melhor absorção 
dos nutrientes

ATÉ
90% 
MAIS

EFICAZ 
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do que os existentes
no mercado



MINERAIS
QUELADOS

Sua composição atinge as recomendações dietéticas diárias. É completo e balanceado. Desenvolvido 
com compostos modernos, aprovados em rigoroso processo de qualidade.

Pastilhas mastigáveis em delicioso sabor morango silvestre

Indicado para:
   Pessoas que fizeram a cirurgia da obesidade e sindrome metabólica
   Melhorar a imunidade
   Combater radicais livres
   Melhorar a concentração, memória e disposição
   Atender suas necessidades diárias
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MINERAIS
QUELADOS

Sua composição atinge as recomendações dietéticas diárias. É completo e balanceado. Desenvolvido 
com compostos modernos, aprovados em rigoroso processo de qualidade.

Cápsulas Gelatinosas

Indicado para:
   Pessoas que fizeram a cirurgia da obesidade e síndrome metabólica
   Melhorar a imunidade
   Combater radicais livres
   Melhorar a concentração, memória e disposição
   Atender suas necessidades diárias

POLIVITAMÍNICO MAIS COMPLETO DO MERCADO

ATÉ
90% 
MAIS

EFICAZ 

6

Melhor absorção 
dos nutrientes

do que os existentes
no mercado



BELT KIDS é um suplemento para atender às necessidades diárias e contribuir para a complementação 
alimentar das crianças. Vitaminas e minerais são essenciais para o desenvolvimento, bom 
funcionamento cognitivo das crianças, sistema imunológico, metabolismo e todas as outras funções 
do organismo. 

Gominhas mastigáveis nos sabores mistos de
morango, maçã verde e abacaxi

Indicado para:
   Melhorar o sistema imunológico e o metabolismo
   Ajudar na formação de ossos e dentes
   Prevenir cáries
   Auxiliar no bom funcionamento cognitivo infantil
   Prevenir a anemia
   Favorecer a concentração e o desempenho escolar
   Otimizar a produção de energia celular para o crescimento da criança    

CONTÉM XILITOL PARA PREVENIR CÁRIES

GOMINHAS SEM AÇÚCAR 

7

CONHEÇA O ZUMBA.
São 5 adesivos colecionáveis 
sortidos que acompanham 
o pote com 90 gominhas.



Este produto é exclusivo, preparado com ingredientes selecionados em quantidades adequadas para 
uma melhor biodisponibilidade.

Pastilhas mastigáveis em delicioso sabor morango cremoso

Indicado para:
   Pessoas que fizeram a cirurgia da obesidade e síndrome metabólica
   Mulheres na menopausa
   Idosos que possuem risco de fraturas ou redução da massa óssea
   

MELHOR ABSORÇÃO DO MERCADO

2x
MAIS 

EFICIENTE

COM CÁLCIO
CITRATO MALATO
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A anemia por deficiência de ferro é bastante comum em várias faixas etárias. Uma queixa entre 
os pacientes que utilizam ferro diariamente é a alteração na função gastrointestinal. Por isso, a 
Belt incluiu em sua fórmula os frutooligossacarídeos (FOS) que podem auxiliar na diminuição dos 
sintomas da obstipação.

Cápsulas 

Indicado para:
   Pessoas que fizeram a cirurgia da obesidade e síndrome metabólica
   Prevenir a anemia por deficiência de ferro
   Gestantes

EXCLUSIVO EM FERRO POLIMALTOSE

FÓRMULA
COM FOS

Não altera a 
função intestinal

3X
MELHOR

ABSORVIDO

MINERAL
QUELADO
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Único produto fabricado nos Estados Unidos e vendido no Brasil na forma de spray com dosagem 
regulada para facilitar o uso.

Spray no sabor menta

Indicado para:
   Pessoas que fizeram a cirurgia da obesidade e síndrome metabólica
   Favorecer a concentração
   Melhorar a saúde mental
   Prevenir a anemia

ÚNICO NO MERCADO
EM SPRAY SUBLINGUAL

MELHOR ABSORÇÃO DO MERCADO

MELHORA A
CONCENTRAÇÃO

PRODUTO 
VEGANO
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Belt Whey é composto por 27g de proteína isolada do leite, com aminoácidos essenciais para facilitar 
a sua absorção. É um suplemento com alta concentração proteica, de baixo volume. 

Sabor Baunilha | Contém 6g de BCAA e 4,7g de Glutamina

Indicado para:
   Pessoas que fizeram a cirurgia da obesidade e síndrome metabólica
   Auxiliar na reparação tecidual
   Proteger contra a perda muscular intensa no processo de franca perda de peso
   Aumentar a massa muscular
   Melhorar a imunidade

CONCENTRADO, HIDROLISADO, ISOLADO
27g DE PROTEÍNA POR PORÇÃO 11



Belt Hair é um suplemento da beleza. O consumo tem por objetivo combater a queda e favorecer o 
crescimento dos cabelos, promover a saúde da pele e deixar unhas firmes e saudáveis.

Pastilhas mastigáveis em delicioso sabor strawberry lemonade

Indicado para:
   Melhorar a saúde dos cabelos, unhas e pele
   Pessoas que precisam de uma dose extra de biotina e vitamina C
   Pessoas que fizeram a cirurgia da obesidade e síndrome metabólica

O MELHOR PARA CABELOS, PELES E UNHAS
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PASTILHAS SABOROSAS

12

BELEZA
DE DENTRO 
PARA FORA



O colágeno é uma proteína e tem como função principal formar fibras que dão sustentação a pele, 
cabelos e unhas.

Cápsulas Gelatinosas

Indicado para:
   Melhorar a elasticidade da pele
   Melhorar a imunidade
   Proteger contra ação de radicais livres

COM VITAMINAS
E MINERAIS 

COMBATE A FLACIDEZ
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A BELTFULL é a primeira vitamina mastigável sem açúcar desenvolvida para perda de peso.
Ajuda a promover saciedade pela presença de biomassa de banana verde, inulina e outros ingredientes 
de alta qualidade. A biomassa de banana verde contém vitaminas, minerais, fitoesteróis, compostos 
fenólicos, capacidade antioxidante e em especial, o amido resistente.

Vitaminas Mastigáveis sabor banana

Indicado para:
   Perda de peso
   Sensação de saciedade
   Combater radicais livres
   Melhorar a disposição
   Melhorar a função intestinal
   Pessoas que fizeram a cirurgia da obesidade e síndrome metabólica

SOLUÇÃO PRA SUA FOME

ZERO AÇÚCAR 

COMBATE A OBESIDADE



A BELTFULL é a primeira vitamina mastigável sem açúcar desenvolvida para perda de peso.
Ajuda a promover saciedade pela presença de biomassa de banana verde, inulina e outros ingredientes 
de alta qualidade. A biomassa de banana verde contém vitaminas, minerais, fitoesteróis, compostos 
fenólicos, capacidade antioxidante e em especial, o amido resistente.

Vitaminas Mastigáveis sabor cacau

Indicado para:
   Perda de peso
   Sensação de saciedade
   Combater radicais livres
   Melhorar a disposição
   Melhorar a função intestinal
   Pessoas que fizeram a cirurgia da obesidade e síndrome metabólica
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ZERO AÇÚCAR 

15SOLUÇÃO PRA SUA FOME

COMBATE A OBESIDADE
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QUANTIDADE CÓD. DE BARRAS
EMBALAGEM

CÓD. DE BARRAS
CAIXA 

BELT +23 LARANJA 18165230001112 x 60 pastilhas

12 x 60 pastilhas

12 x 90 cápsulas

12 x 60 pastilhas

12 x 30ml

6 x 500g

12 x 30 cápsulas

12 x 30 pastilhas

12 x 60 cápsulas

20 x 30 balas

20 x 30 balas

12 x 90 gominhas

20 x 30 gominhas

10181652300018

BELT +23 MORANGO

BELT +23 SOFT

181652300073

700083488848

10181652300070

10700083488845

CÁLCIO E VITAMINA D 181652300028 10181652300025

VITAMINA B12 181652300059 10181652300056

WHEY PROTEIN 181652300035 10181652300032

FERRO E VITAMINA C 181652300042 10181652300049

BELT HAIR, NAIL AND SKIN 181652300066 10181652300063

COLÁGENO PLUS 700083488831 10700083488838

BELTFULL BANANA

BELTFULL CACAU

700083488817

700083488824

10700083488814

10700083488821

BELT KIDS POTE

BELT KIDS POUNCH

700083488862

700083488879

10700083488869

10700083488876



INGREDIENTES: Fosfato de magnésio, Fosfato de Cálcio, 
Ácido Ascórbico, Niacinamida, Ascorbato de Zinco, Man-
ganês Aminoácido quelado, Acetato de D-Alfa Tocofe-
ril, Fumarato Ferroso, Iodeto de Potássio, Molibdênio 
Aminoácido Quelado, Citrato de Cobre, Pantotenato 
de Cálcio, Cloridrato de Piridoxina, Selênio Aminoácido 
Quelado, Biotina, Ácido Fólico, Mononitrato de Tiamina, 
Riboflavina, Acetato de Retinol, Cromo Aminoácido 
Quelado, Ergocarciferol, Cianocobolamina, Dextrose, 
Ácido Esteárico, Estearato de Magnésio, Ácido Cítrico, 
Aroma natural e artificial de laranja, Sucralose e corante 
FD&C amarelo #6.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE.
MODO DE USAR:  Mastigar 1 ou 2 pastilhas ao dia, pre-
ferencialmente após as refeições, de acordo com suas 
necessidades.
Como os minerais são quelados, eles não sofrem inter-
ferência de alimentos em sua absorção.

INGREDIENTES: Óleo de soja, maltodextrina, fosfato 
monopotássico, carbonato de cálcio, gordura vegetal, 
bisglicinato de magnésio, ascorbato de cálcio, niacina-
mida, bisglicinato ferroso, dl-alpha-tocoferil, bisglici-
nato de zinco,  d-pantotenato de cálcio, bisglicinato de 
manganês, riboflavina,  piridoxina,  nitrato de tiamina, 
bisglicinato cúprico,  vitamina A palmitato, ácido fólico,  
iodeto de potássio, molibdato de sódio, picolinato de 
cromo, selenito de sódio, biotina,  vitamina D3, ciano-
cobalamina, emulsificante lecitina de soja e glaceante 
cera de abelha.  Composição da cápsula: gelatina, 
umectante glicerina, água purificada, corante dióxido 
de titânio, azul brilhante, amarelo quinolina e amarelo 
crepúsculo.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
RECOMENDAÇÕES DE USO: Ingerir 3 cápsulas ao dia. 
Não consumir mais do que 3 cápsulas ao dia.

INGREDIENTES: Fosfato de magnésio, Fosfato de Cálcio, 
Ácido Ascórbico, Niacinamida, Ascorbato de Zinco, Man-
ganês Aminoácido quelado, Acetato de D-Alfa Tocofe-
ril, Fumarato Ferroso, Iodeto de Potássio, Molibdênio 
Aminoácido Quelado, Citrato de Cobre, Pantotenato 
de Cálcio, Cloridrato de Piridoxina, Selênio Aminoácido 
Quelado, Biotina, Ácido Fólico, Mononitrato de Tiamina, 
Riboflavina, Acetato de Retinol, Cromo Aminoácido 
Quelado, Ergocarciferol, Cianocobolamina, Dextrose, 
Ácido Esteárico, Estearato de Magnésio, Ácido Cítrico, 
Aroma natural e artificial de morango, Sucralose e co-
rante natural carmin.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE.
MODO DE USAR:  Mastigar 1 ou 2 pastilhas ao dia, pre-
ferencialmente após as refeições, de acordo com suas 
necessidades.
Como os minerais são quelados, eles não sofrem inter-
ferência de alimentos em sua absorção.
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INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

Belt +23 Morango Silvestre Belt +23 Laranja Cremosa Belt +23 Soft



1818

INGREDIENTES: biomassa de banana verde, gordura 
vegetal low trans, vitamina c, vitamina b5, vitamina b6, 
vitamina b1, vitamina b9, vitamina h, vitamina b12, 
vitamina d3, edulcorantes naturais maltitol e isomalte,  
emulsificantes gelatina e lecitina de soja, aromatizante 
natural e corante natural cúrcuma, acidulante ácido 
cítrico. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
 ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA, PODE 
CONTER LEITE. ESTE PRODUTO PODE TER EFEITO 
LAXATIVO, CONSUMIR PREFERENCIALMENTE SOB 
ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL OU MÉDICA.

INGREDIENTES: biomassa de banana verde, gordura 
vegetal low trans, cacau em pó, inulina, vitamina c, 
vitamina b5, vitamina b6, vitamina b1, vitamina b9, 
vitamina h, vitamina b12, vitamina d3, edulcorantes 
naturais maltitol e isomalte, emulsificantes gelatina e 
lecitina de soja, aromatizante natural. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA, PODE 
CONTER LEITE.
ESTE PRODUTO PODE TER EFEITO LAXATIVO, 
CONSUMIR PREFERENCIALMENTE SOB ORIENTAÇÃO 
NUTRICIONAL OU MÉDICA.

INGREDIENTES : Vitamina C (ácido ascórbico), 
vitamina B3 (nicotinamida), vitamina E (acetato de 
tocoferol), zinco (sulfato de zinco monohidratado), 
vitamina B5 (pantotenato de cálcio), vitamina B1 
(mononitrato de tiamina), vitamina B2 (riboflavina), 
vitamina B6 (piridoxina), vitamina A (palmitato de 
retinol), cobre (sulfato de cobre anidro), vitamina B9 
(ácido fólico), selênio (selenito de sódio), vitamina H 
(biotina), vitamina D3 (colecalciferol),  vitamina B12 
(cianocobalamina), agente de brilho (óleo vegetal 
e glaceante cera de carnaúba), edulcorantes xarope 
de maltitol, sorbitol, xilitol e glicosídeos de esteviol 
(stevia), gelificante gelatina, acidulante ácido lático 
e ácido cítrico, aromatizantes,  corantes naturais  
cúrcuma, clorofila e carmim. 
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA, PEIXES E 
CRUSTÁCEOS (CAMARÃO). NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ESTE PRODUTO PODE TER EFEITO LAXATIVO, 
CONSUMIR PREFERENCIALMENTE SOB ORIENTAÇÃO 
NUTRICIONAL OU MÉDICA.

Beltfull Banana Beltfull Cacau Belt Kids

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
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Ferro e Vitamina C Colágeno Plus Belt Whey

Cálcio e Vitamina D Vitamina B12 Hair, Nail and Skin

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS



(41) 3121.8008 | SAC: 0800-8870458                      www.beltnutrition.com.br 


